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1 DEFINOVÁNÍ REVITALIZAჀNÍCH OPATᖀENÍ VE VAZBᆠ 
NA VLÁDNÍ USNESENÍ Ⴠ. 272/02 

 
Vláda Ⴠeské republiky schválila na svém jednání dne 18. bᖐezna 2002 

usnesení ა. 272 k návrhu აerpání finanაních prostᖐedkᛰ k ᖐeᘐení ekologických 
ᘐkod vzniklých pᖐed privatizací hnᆰdouhelných tᆰ០ebních spoleაností v Ústeckém 
kraji a v Karlovarském kraji. 

Vládní usnesení definuje jednak tzv. ekologickou ᘐkodu, tzn. takový stav 
území naruᘐeného tᆰ០bou, který je v rozporu s ekologicky აi hygienicky únosným 
stavem a s obecnᆰ závaznými právními pᖐedpisy, a jednak definuje tzv.  
práce na odstraᒀování ᘐkod na ០ivotním prostᖐedí, jejich០ cílem je, s vyu០itím 
sanaაních a rekultivaაních prací, revitalizace krajiny, tj. soubor prací smᆰᖐujících k 
tvorbᆰ a obnovᆰ: 

 
a) lesních porostᛰ, 
b) zemᆰdᆰlských pozemkᛰ, 
c) vodních slo០ek krajiny, 
d) krajinné zelenᆰ, 
e) biokoridorᛰ a biocenter, 
f) území pro úაely vyu០ití volného აasu, 
g) ekologicky a pᖐírodovᆰdnᆰ orientovaných území, 
h) stavebních pozemkᛰ. 
 
Jeliko០ usnesení tyto práce dále nespecifikuje, zpracovatelský tým se shodl 

na jednoznaაném stanovení obsahu jednotlivých prací (viz ní០e) tak, aby 
zpracovatelé v ka០dé oblasti postupovali zcela jednotnᆰ pᖐi zaᖐazování návrhᛰ 
revitalizaაních opatᖐení. Zároveᒀ byl pro celou ᖐeᘐenou oblast vypracován 
jednotný cenový návrh pro stanovení pᖐedpokládaných nákladᛰ jednotlivých 
revitalizaაních opatᖐení (viz ní០e). Jedná se o prᛰmᆰrné ceny pou០ívané 
v projektových dokumentacích.  
 
 
2 CENOVÉ NÁVRHY 
 

Upᖐesnᆰní obsahu jednotlivých prací a cenový návrh pro stanovení 
pᖐedpokládaných nákladᛰ dle jednotlivých bodᛰ vládního usnesení je následující: 
 
a) lesní porosty  
 

Jedná se o terénní úpravy, melioraაní opatᖐení, výsadbu lesních porostᛰ a 
následnou pᆰstební péაi. 
 

• Terénní úpravy – do 5 000 m3/ha 
• Meliorace – pová០ka, komposty 
• Výsadba – sazenice, oᘐetᖐení v roce výsadby 
• Pᆰstební péაe – dle metodiky schválené mezirezortní komisí, cyklus 3 * 3 

roky 
1 950 tis. Kა / ha 
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b) zemᆰdᆰlské pozemky 
 

Zemᆰdᆰlská rekultivace je nutná z hlediska vyu០ití skryté ornice, po០adavky 
se plnᆰ nekryjí s jejím mno០stvím na deponiích, pᖐitom tuto deponii nelze doაasnᆰ 
napᖐ. zalesnit, neboᙐ dochází k jejímu znehodnocení. U pastevních areálᛰ a sadᛰ 
ovocných dᖐevin nebude hrazena výsadba, oplocení atd. 
 

• Terénní úpravy – do 5 000 m3/ha 
• Pová០ka – 50 cm ornice 
• Agrocyklus (3 roky) a zatravnᆰní 

1 500 tis. Kა / ha 
 
 
c) vodní slo០ky krajiny 
 

Jedná se o vᘐechna vodní díla, vაetnᆰ vodních tokᛰ. Rozdᆰlení: 
 

• malé vodní nádr០e (retenაní apod.)            1 250 tis. Kა / ha 
• vodoteაe 

 malé (do 0,7 m hloubky a 1 m ᘐíᖐky)                                 2 800 Kა / m bᆰ០ný 
 velké                                                                                  4 500 Kა / m bᆰ០ný 
revitalizace stávající vodoteაe                                           3 400 Kა / m bᆰ០ný 

 
• zbytkové jámy, pᖐelo០ky vodních tokᛰ, revitalizace vodních tokᛰ 

dle odhadnutých nákladᛰ 
 
d) krajinná zeleᒀ 
 

Jedná se o ostatní plochy, které nejsou zahrnuty pod bodem a) nebo b). 
Rekultivace bývá provedena formou rozptýlené zelenᆰ (parky, lesoparky apod.), 
nebo je plocha pouze zatravnᆰna a pᖐipravena pro dalᘐí mo០né revitalizaაní úაely. 
 

1 250 tis. Kა / ha 
 
e) biokoridory a biocentra 
 

Prostorové parametry biocenter a biokoridorᛰ stanovují metodiky vytváᖐení 
ÚSES. Jsou stanoveny minimální velikosti biocenter, maximální pᖐípustné délky 
biokoridorᛰ mezi jednotlivými biocentry a minimální ᘐíᖐe biokoridorᛰ pro lokální i 
regionální úroveᒀ a pro rᛰzné typy formací (lesní, mokᖐadní, luაní, stepní, skalní, 
kombinovaná). Tyto parametry nejsou v této studii ᖐeᘐeny, avᘐak je tᖐeba je 
respektovat pᖐi realizaაních projektech. Rozdᆰlení: 
 

• nadregionální – nenachází se v zájmovém území 
• regionální – pᖐi vhodnᆰ provedené rekultivaci není potᖐeba, ᖐeᘐí se pouze 

návrhem na zaᖐazení rekultivovaných ploch (napᖐ. lesnické rekultivace na 
výsypkách) do stávajícího ÚSES 

• lokální – pᖐi vhodnᆰ provedené rekultivaci není potᖐeba, ᖐeᘐí se pouze 
napojení na stávající ÚSES v rámci vymezeného území 

1 250 tis. Kა / ha 
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f) území pro úაely vyu០ití volného აasu 
 
Sportoviᘐtᆰ  

• úprava terénu, pᖐivedení páteᖐních sítí technického vybavení,  
odvodnᆰní, bez povrchové úpravy 

160 Kა / m2 
• plá០e u vodních ploch v celém rozsahu 

dle odhadnutých nákladᛰ/dle URS 
• nezbytné související stavby, pᖐivedení páteᖐních sítí technického vybavení 

dle odhadnutých nákladᛰ/dle URS 
 
Cyklostezky, pᆰᘐí trasy  

• úprava terénu, zpevnᆰný praᘐný povrch 
450 Kა / m2 

• úprava terénu, ០iviაný povrch 
750 Kა / m2 

• drobná architektura, tj. vybavení cyklostezek, odpoაívadla,  
pᖐístᖐeᘐky, infotabule, laviაky 

50 tis. Kა / km bᆰ០ný 
 
g) ekologicky a pᖐírodovᆰdnᆰ orientovaná území 
 

• drobná architektura – vybavení nauაných tras a lesoparkᛰ 
– odpoაívadla, pᖐístᖐeᘐky, infotabule, laviაky 

50 tis. Kა / km bᆰ០ný 
 
h) stavební pozemky 
 
Komunikace 

• náhrada zruᘐené komunikace v pᛰvodním rozsahu, ០iviაný povrch 
1 000 Kა / m2 

• veᖐejná komunikace, ០iviაný povrch 
1 000 Kა / m2 

• obslu០ná komunikace (ᘐ. 4 m), parkoviᘐtᆰ, úprava terénu, ០iviაný povrch 
1 000 Kა / m2 

Stavby 
• terénní úpravy do 2 000 m3/ha  

120 tis. Kა / ha 
• pᖐíprava základᛰ staveb na výsypkách 

dle odhadnutých nákladᛰ 
• pᖐípojky in០enýrských sítí na hranici pozemku 

pᖐípojka elektro             700 Kა / m bᆰ០ný 
pᖐípojka vody        2 700 Kა / m bᆰ០ný 
pᖐípojka kanalizace splaᘐkové      3 500 Kა / m bᆰ០ný 
pᖐípojka kanalizace deᘐᙐové     4 900 Kა / m bᆰ០ný 

 
 
 V pᖐíloze II vládního usnesení ა. 272/02 nejsou pod body II a) a០ II b) 
samostatnᆰ vyjmenovány sanace havarijních stavᛰ starých výsypek a svahᛰ 
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bývalých lomᛰ a sanace dalᘐích území negativnᆰ ovlivnᆰných báᒀskou აinností. 
Jejich ocenᆰní je provedeno dle odhadnutých nákladᛰ. 
 
 
3 POU័ÍVANÁ TERMINOLOGIE 
 

Jeliko០ se v textu kapitol 5 a០ 10 აasto vyskytují termíny „sanace“, 
„rekultivace“ აi „revitalizace“, autoᖐi této studie pova០ují za úაelné vysvᆰtlit význam 
tᆰchto pojmᛰ tak, jak je sami chápou a pou០ívají. 

 
Zákon ა. 439/1992 Sb., o ochranᆰ a vyu០ití nerostného bohatství (horní 

zákon) – úplné znᆰní s pᛰsobností pro Ⴠeskou republiku, jak vyplývá ze zmᆰn a 
doplᒀkᛰ provedených zákonem Ⴠeské národní rady ა. 541/1991 Sb., stanovuje  
v § 31 odst. 5 povinnost organizace zajistit sanaci vᘐech pozemkᛰ dotაených 
tᆰ០bou, pᖐiაem០ za sanaci se pova០uje odstranᆰní ᘐkod na krajinᆰ komplexní 
úpravou území a územních struktur. Na rozdíl od této pomᆰrnᆰ ᘐiroké a obecné 
definice, sanace je autory této studie chápána jako soubor prací na horninovém a 
vodním prostᖐedí, které bylo posti០eno zneაiᘐtᆰním აi jiným negativním zásahem 
antropogenního pᛰvodu, jen០ by mohl nepᖐíznivᆰ ovlivnit lidské zdraví აi ០ivotní 
prostᖐedí. Jedná se napᖐ. o sanaci sesuvᛰ a skluzᛰ na výsypkách, o zemní práce 
provádᆰné pᖐi závᆰreაné likvidaci povrchového lomu s cílem pᖐevrstvení a 
utᆰsnᆰní uhelné sloje, აi práce na likvidaci opuᘐtᆰných dᛰlních lokalit (napᖐ. 
úpravny dᛰlních vod, úpravny uhlí, hlubinné doly apod.), zejména je-li jejich 
likvidace spojená s odstraᒀováním kontaminace na tᆰchto lokalitách. 

 
Rekultivace je chápána jako ᖐízený proces obnovy krajiny posti០ené 

tᆰ០ební აinností, a to jak pᖐímo – vnᆰjᘐí a vnitᖐní výsypky, povrchové lomy, tak i 
nepᖐímo – krajina poddolovaná hlubinnými doly. Cílem rekultivaაních prací je 
obnovení pᖐirozené rovnováhy krajiny. Rekultivace se podle cílového vyu០ití 
krajiny dᆰlí na zemᆰdᆰlskou (orná pᛰda, trvalé travní porosty, sady, vinice), 
lesnickou (ochranné lesy), vodní (vodoteაe, drobné vodní nádr០e, jezera ve 
zbytkových jámách) a ostatní (parky, krajinná zeleᒀ a plochy pro dalᘐí vyu០ití 
აlovᆰkem). Soubor prací zahrnuje jak práce technického charakteru (zemní a 
stavební práce), tak biologického charakteru (agrocyklus, lesní výsadba, 
zatravnᆰní atd. a následná pᆰstební péაe). 

Revitalizace je, dle definice z vládního usnesení ა. 272/2002, souborem 
prací s vyu០itím sanaაních a rekultivaაních prací, jejich០ cílem je tvorba a obnova 
slo០ek krajiny v აlenᆰní dle pᖐílohy ა. II vl. us. ა. 272/02. 
 

V obecné rovinᆰ je revitalizace obnovou, o០ivením nᆰაeho nefunkაního. 
Na rekultivovaných plochách, z აistᆰ ekologického hlediska, není nutné provádᆰt 
revitalizaci za pᖐedpokladu, ០e rekultivace byla provedena správnᆰ. V opaაném 
pᖐípadᆰ je tᖐeba provést revitalizaci – tedy obnovení pᖐirozených funkcí 
ekosystémᛰ. Revitalizace vᘐak není pouze აistᆰ pᖐírodní zále០itostí. Je tᖐeba ji 
chápat jako obnovení ekologických, hospodáᖐských a sociálních funkcí krajiny. Je 
proto uskuteაᒀována nejen na rekultivovaných plochách, ale i v území 
navazujícím na báᒀskou აinnost tak, aby bylo dosa០eno základního principu 
revitalizace – návratu ០ivota do krajiny, a to v tom nejᘐirᘐím smyslu – návratu 
pᖐírody i აlovᆰka. Revitalizace je tedy chápána jako urაitá nadstavba nad 
sanaაními a rekultivaაními pracemi. Usnadᒀuje budoucí resocializaci území. 
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